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Organisten Mika Lidén överraskar
Det är nästan 110 mil från Kalmar till Vilhelmina där vår organist Mika Lidén är född. Eller 38
mil längre sträcka än att resa från
Kalmar till Berlin fågelvägen.
Senast kommer Mika från en
tjänst i Sollefteå och dit är det
”bara” 92 mil.
Arbetslaget är hembjudna på Pitepalt. Våningen i Bergagården ska
välsignas och arbetskollegorna lära
känna varandra lite bättre.
Pitepalt är som kroppkakor - fast
ändå inte. Mika gör flatpalt och serverar fläsket bredvid.

på 900, men så kom jag på att både
Psalmer på 90-talet och Psalmer på
2000-talet börjar på 900. Lösningen
blev 0. Den första psaltarpsalmen
som Mika komponerat har fått nummer 01 och så vidare.
Mika Liden är efterlängtad i församlingen. Det har varit några år då S:ta
Birgitta har stått utan ordinarie organist och nu kan Karin Lundborg
Folkegård känna att hon äntligen
får gå pension efter lång och trogen
tjänst.

Fråga den nye organisten vart han
har rest i världen och du kommer att
bli förvånad. Kalmar är dock tämliHan talar tyska flytande efter åren
gen okänt område. Ett par besök i
som kyrkomusiker i Berlin. Han har Kalmar, ett i Oskarshamn med nedförsökt att lära sig finska via en in- slag på båten Shalom och så en körternet kurs. Han gillar språk och
resa till Borgholm.
studerar som nybliven smålänning
vad efterled som -lösa i ortsnamnen Några resmål är dock klara. 2026
häromkring kan betyda. Dessutom och 2033 går resan till norra Spaspelar han golf.
nien för att få uppleva total solförmörkelse.
Han har också tonsatt och gett ut en
bok med tonsättningar av psaltar- Mormor var med vid den totala
psalmer.
solförmörkelsen 1954. Jag villgärna
vara med om samma sak.
- Först tänkte jag ge dem nummer

Födelsedagsfest i kyrkan
Vi vill bjuda in Dig som har eller kommer att fylla 80, 85,
90, eller mer, under andra halvåret 2018,
på ett riktigt tårtkalas

Välkommen den 21 nov kl. 14:00
Anmälan: Lena Haglund 0480-42 14 56
OBS! Separat inbjudan kommer med posten

Julkampanjen 2 dec 2018 - 6 jan 2019

En flicka född
Kampanjen inleds i samband med högmässan 1:a advent.
2:a advent, försäljning av bakverk, matpajer, handarbeten med
mera. Under insamlingen kommer en lotterivagn med tombola att
finnas i Ulfåsa i samband med kyrkkaffet. Lotteriet är ett sätt att
stödja kampanjen.
Internationella gruppen tar gärna emot bakverk till 2:a advent.

Musik i Allhelgona tid

MUSIK
I S:TA BIRGITTA

Thomas Björklund Svensson,
baryton
Maximilian Björklund, piano
Mika Lidén, orgel

söndag
4 nov 18.00

Veckomässor och bön

Gudstjänster
Varje söndag kl 10.30 firar vi högmässa i Birgittakyrkan.
Under predikan är det samling för barn.
Efter gudstjänsten är det kyrkkaffe i Ulfåsasalen.
Lör 3 nov
Alla helgons dag, Helgonen
Högmässa, Lina Bengzon, Mika Lidén, SöndagskörenSön 4
nov

Alla Själars dag , Vårt evighets hopp

Högmässa Johanna Broselid, Mika Lidén, , solist Are Wallin

Vi firar två enkla mässor varje vecka:
Onsdag 12.00 Mässa med soppa för 40 kr
OBS! Mässan ersätts av andakt den 14 nov
Soppan utgår den 21 nov.
Torsdag 18.00 Veckomässa
Måndag, tisdag och torsdag 12.00 bön
i kyrkans förbönshörna.

Andakter/ sång på äldreboenden

Uppläsning av namnen på de församlingsmedlemmar som
avlidit under året.

Andakt på Vasallen första tisdagen i månaden
tis 6 nov kl 14.
Sångstund på Berga Backe tredje tisdagen i månaden
tis 20 nov kl 14.00

Sön 11 nov

Mötesplatser

Högmässa, Lina Bengzon, Mika Lidén

Café Birgitta torsdagar 14-16.30
Våffla eller toast för en billig peng.
Syförening med eller utan handarbete
varannan måndag 13-15

Tjugofjärde söndagen efter trefaldighet ,
Den yttersta tiden
Sön 18 nov

Söndagen före domsöndagen,
Vaksamhet och väntan

Musik i S.ta Birgitta

Visitationshögmässa i Kalmar domkyrka 11.00 Efter mässan
håller visitator, kontraktsprost Leif Bengtsson, ett tal där
iakttagelser från visitationen redovisas.

Första söndagen i månaden
4 nov Musikgudstjänst i Allhelgonatid med Thomas Björklund
Svensson, baryton, Maximilian Björklund, piano,
Mika Lidén, orgel

Sön 25 nov

Våra körer

Högmässa, Johanna Broselid, Mika Lidén

Vox Birgittae –för körvana sångare onsdagar 19-21
Söndagskören- ingen körvana behövs torsdagar 18.45-20.15

Sön 2 dec

Barn, Unga och familjer

Domsöndagen, Kristi återkomst

Första söndagen i advent, Ett nådens år
Högmässa, Johanna Broselid, Lina Bengzon, Mika Lidén,
Vox Birgittæ, stråkkvartett och blåsare

SWISHNUMMER
Kyrkkaffe, Bokbord, Musikkvällar
och Café Birgitta

Konfirmander mån 16.30-18
Bibelberättelse för barn tors 15.00
Kyrkans Unga tors 18-21 samt en ”Supersöndag” i månaden
Samling för barn sön i samband med högmässan 10.30

Växa i tro
Kyrkfrukost 17 nov 10-12 gäst är Kerstin Dourén
Bibel och böneskola onsdagar 10.30

123 629 88 30
Glöm inte att skriva till vilket betala ändamål Du betalar

Johanna Broselid, präst
0480 - 42 14 51

Mika Lidén organist
0480 - 42 14 57

Agneta Adeen, pedagog
0480-42 14 55

Lina Bengzon, präst

Lena Haglund, pedagog
0480– 42 14 56

Pontus Eriksson, vaktmästare
0480 - 42 14 54

0480 - 42 14 52

Victor Ramström,
församlingsrådets ordf
0705 - 45 77 19
mail@victorramstrom.se

e-post:
fornamn.efternamn@svenskakyrkan.se
www.birgittakyrkan.se

